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 / المقدمـة:1
الشـــك أن عقـــدنا الحـــالي الـــذل بـــدأ مـــع إطبللـــة األلفيـــة ال ال ـــة  يعـــد بحـــق  

يحـــدث   مختمـــف المجـــاالت فـــيت الســـريعة صـــر التحـــوالت والتغيـــرات والمفاجـــ ع
تــــي تشــــهد اليــــوم حراكــــاا وديناميكيــــة لصــــناعة ذلــــك فــــي المجتمعــــات المتقدمــــة ال

مســـتقبمها الـــذل تنشـــدا اياداتهـــا الحكوميـــة وتســـندها وتشـــاركها منظمـــات المجتمـــع 
المدني وتنشط فيه الشركات والمؤسسات الخاصة في إطار مـا بـات يسـمل اليـوم 

 إدارة الحكم الرشيد أو الحكمانية.ب
ومنهــا مجموعــة أاطارنــا  أمــا عمــل مســتوا األاطــار الناميــة أو األاــل تقــدماا  

العربيــة فعجمــة التغييــر ال تــزال بطيعــة أو متع ــرة  وحــين تنشــط أو تســارع الخطــل 
بـــين الحـــين وانخـــر فإنهـــا ســـرعان مـــا تخبـــو  ـــم تكتشـــف أنهـــا تســـير فـــي االتجـــاا 

وح والتواــع وال يقــارن الخــاطأ أو أن مــا تحقــق مــن نتــاعم ال يراــل لمســتوا الطمــ
 وبذل من جهد وضاع من وات.نفق من أموال بمقدار ما أ

خفاق في مجـاالت التغييـر والتطـوير لـيس عيبـاا وال هـو ومع أن الفشل واإل 
اإلخفــاق  مســتغرباا لــدا أصــحاب اإلرادة والعزيمــة وذول العقــول واأللبــاب  إال أن

مــــدعاة لممقاومــــة والتشــــكيك أو ذريعــــة  يعــــد فــــي بعــــض أاطارنــــا عــــدم النجــــاح وأ
ســــتراتيجياتهلمتنكيــــل بــــرواد التغييــــر  ون    ممــــا يتســــبب فــــي عــــودةقــــداا لخططــــه واي

أو تفشـل مـرة أخـرا.  إلـل سـباتها وركودهـا خشـية أال تخطـأالوزارات والمنظمات 
ولـــذلك تصـــبا المقاومـــة المصـــطما الرديـــف والمكمـــل لمصـــطما التغييـــر وك نهمـــا 

 توأمان ال يفتراان.
هــا األفكــار ووراتنــا هــذا تــ تي وســط هــذا األجــوال المشــحونة التــي تتــزاحم في 

ن فــرص ولتقمــيص الفجــوات التــي مــ متغييــر والحمــاس لتعــويض مــا فــاتالداعيــة ل
ا عـن مسـيرة الشـعوب والمجتمعـات الناهضـة  وبـين الـدعوات الخجولـة هنـا تفصـمن
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والمتطرفــة هنـــاك  المشـــككة بمحـــاوالت التغييــر والتطـــوير بـــذراعع متعـــددة دون أن 
 لآلخر.تطرح البداعل أو تقبل الحوار أو االستماع 

هــذا التــي ســتركز عمــل التغييــر التنظيمــي  بمحاضــرتناواــدر تعمــق األمــر  
الذل يشمل األفراد والمؤسسات الحكومية  المدنية واألمنية  فإن الصراع والتـزاحم 
هو في ك رة النظريات وتعدد النماذج  وتنوع المـداخل واألدوات التـي طرحـت فـي 

مـا جعـل المعنيـين د الخمـس األخيـرة عاصـر خـبلل العقـو أدبيات الفكر اإلدارل الم
بـــالتغيير المؤسســــي عمــــل مســـتوا التطبيــــق فــــي حيــــرة مـــن أمــــرهم لك ــــرة البــــداعل 
المتاحـة أمـامهم مـن جهـة ولغيـاب الدراسـات الميدانيـة والمقارنـة التـي تجيـب عمـل 

تواجـو  متى ينجح التغيير؟ ومتى يخفق؟ ولماذا يقاوم؟ وكيـ : تساؤلهم الرعيس
 ؟مقاومة التغيير

من خبلل تعريفنـا  عميهااإلجابة با المتواضعة هذا محاولتنآممين أن تسهم  
وعرضـــنا المـــوجز ألهـــم نظرياتـــه   هبمفهـــوم التغييـــر التنظيمـــي وأســـبابه ومجاالتـــ

ونماذجه   م معالجتنا لمقاومة التغيير  أسبابها  وما لها وما عميها  وصوالا ألهـم 
ــــــه  ــــــر ومقاومت ــــــي توضــــــا صــــــمة التغيي ــــــالمتغيرات الســــــايكموجية الفرضــــــيات الت ب

خفااه. ة التي تؤ رواأليكولوجية والتنظيمي  في تحقيق نجاحه أو فشمه واي
 واهلل من ورال القصد    

 
 
 
 
 
 / ماىية التغيير وأىميتو2
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ن   التغييــــر ســــمة حياتيــــة ومجتمعيــــة تواجــــه األفــــراد والمنظمــــات والــــدول واي
واألزمــــــان  لؤلمــــــاكن تباينــــــت درجتــــــه  وطبيعتــــــه  وتعمقــــــت آ ــــــارا وفواعــــــدا تبعــــــاا 

. ظـــاهرة حتميـــة تواجههـــا الـــنظم البيولوجيـــة واالجتماعيـــة والمجـــاالت. ولـــذلك ي عـــد
 والسياسية واإلدارية م مما تتعرض لها النظم التقنية وحتل المادية.

ولشمولية المصطما وسعته وديناميكيتـه فقـد أعطيـت لـه تعريفـات متعـددة   
صمة بمعانيه وتعريفاته ممـا يتطمـب  كما ااترن استخدامه بمصطمحات بديمة ذات

 الواوف عند أهمها وبشيل من اإليجاز.
؛ فـــاألول التغيـــرومصـــطما  التغييـــروابتــدالا ينبغـــي التمييــز بـــين مصــطما  

يطمق عمل العممية التي تتم بتدخل اإلنسان وتوجيهه وتخطيطه من أجل التحـول 
ــــة التمقاعيــــة ــــل العممي ــــق عم ــــاني يطم ــــي  نحــــو األحســــن المنشــــود  وال  ــــة الت والعفوي

تستجيب من خبللهـا الكاعنـات والـنظم لعوامـل فطريـة وذاتيـة أو لسـنن الطبيعـة أو 
 لعوامل أخرا خارجة عن إرادة اإلنسان.

بينما يوصف  "ولذلك يصف البعض التغيير ب نه: "عممية مخططه وهادفه 
ر التغيــر ب نـــه فعــل تمقـــاعي أو عشــواعي أو ال إرادل  وتصـــبا العبلاــة بـــين التغييـــ

والتغيــر كالعبلاــة بــين التنميــة التــي يقتــرب معناهــا مــن التغييــر  ومصــطما النمــو 
الـــذل ك يـــراا مـــا يقتـــرب معنـــاا مـــن التغيـــر. فنمـــو اإلنســـان وبقيـــة الكاعنـــات الحيـــة 
يحــدث بيولوجيــاا وفطريــاا  بينمــا تنميــتهم تســتمزم التــدخل ووضــع الخطــط والبــرامم 

 ها مسبقاا.التي توجه العممية نحو حالة يتم استحضار 
كمــا يقتــرب معنــل التغييــر مــن مصــطما التطــوير طالمــا أن اإلنســان هــو  

الـــذل يخطـــط ويتـــدخل إلحدا ـــه ويحـــدد معـــالم الوضـــع الـــذل يـــراد االنتقـــال إليـــه 
باعتبـارا هـو األفضـل مــن الحالـة الراهنـة. أمـا إذا كــان التغييـر يـراد منـه النكــوص 

ـــــــل والرجـــــــوع أو يترتـــــــب عميـــــــه  ودون اصـــــــد  تـــــــردل األوضـــــــ حـــــــداث الخم اع واي
ن كـــان الــبعض يطــرح هـــذا  واالضــطراب فعنــدها يقتــرب مـــن التخريــب والهــدم  واي

الــذل يــراد منــه القضــال  (Constrictive Destruction)األيــام مصــطما الهــدم الخــبلق 
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عمــل كــل مــا هــو اــديم ومــوروث كمرحمــة إلاامــة البــديل الجديــد والبــدل مــن نقطــة 
 .(Hitt, 2000)الصفر
ا طبقــوا أو دعــوا لتطبيــق هــذا انليــة فــي مجتمعــاتهم بحجــة لكــن هــؤالل اممــ 

أنهــا حدي ــة وعصــرية ويــرون أن تطبيقهــا ينبغــي أن يقتصــر عمــل الــنظم العريقــة 
ذات التراث والحضارة بحجة أن تمسـكها بالماضـي لـن يسـما لهـا بـاالنفبلت منـه 

 .(Stacey, R.D., 1992)وكذلك  (Morgan and Sturdy, 2000)ما لم تقطع صمتها به 
ولكــي ال يقودنــا الحــديث عــن مصــطما التغييــر بعيــداا عــن موضــوعنا فإننــا  

سنقصرا عمـل التغييـر التنظيمـي الـذل يقتـرب معنـاا مـن التطـوير التنظيمـي حـين 
فـي و وظـف المبـادئ والنظريـات السـموكية عتمد انليـات وت  ستهدف الخصاعص وت  ت  

ســــات فــــي الهياكــــل وفــــي إحـــداث التغييــــر الجــــذرل والشــــامل فــــي األهــــداف والسيا
ــــات التــــي تعمــــل فــــي إطارهــــا المنظمــــات  ــــنظم والتشــــريعات والتقني الســــموكيات وال

هـو رفـع الكفـالة وتحسـين الفاعميـة  ريـالتغيوالمجتمعات. وحين يكون الهـدف مـن 
وزيـــادة القـــدرة عمـــل استحضـــار المســـتقبل والتنبـــؤ بالمشـــكبلت واألزمـــات  وزيـــادة 

دو ها. أما مجرد الترايع والتـرميم أو إصـبلح مـا القدرة عمل مواجهتها ابل وبعد ح
ن تمــت  النحرافــات أو معالجــة األخطــال تقــادم أو تعــديل ا فم ــل هــذا التغييــرات واي

وهـذا مـا يجعمهـا بعيـدة  .بإرادة اإلنسان فإنها تظل جزعيـة وانفعاليـة أو فرديـة وآنيـة
التـــــي  عـــــن التطـــــوير التنظيمـــــي وخصاعصـــــه الشـــــمولية والديناميكيـــــة والمســـــتقبمية

 أصبحت هي البديل األنسب لمعايشة روح هذا العصر السريع التغير.
 / لماذا التغير التنظيمي؟3

تتعـــدد العوامـــل والمتغيـــرات الدافعـــة لمتغييـــر التنظيمـــي كمـــا تتـــداخل القـــوا  
الفاعمــة فــي إحدا ــه والتــي يكــون التغييــر اســتجابة لواحــد منهــا أو لجميعهــا معــاا. 

رســين حصــر هــذا العوامــل تــم تصــنيفها فــي مجمــوعتين ســهل عمــل القــرال والداولن
 من المتغيرات:
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  1الشكل رام  
 العوامل الدافعة لمتغير التنظيمي

 الضغوط والظروف
 الدوليــة

معالجة   
 المشكبلت

مواجهة  
 أزمات

 تصحيا 
 الاألخط

  
 المنظمات العامــة

        
 التغييـر

 ظيمـيالتن
 تطويـر  ال قافـة  الرؤيـة 

 السموك
       

 الضغوط والمطالب
 البيعة المحميــــة

 إدخـال  
 تقنيــة

تطبيق  
 فكرة

 تعديل 
 هياكـلال

 
   ومن أهمها:: المتغيرات المحمية المحفزة لمتغيير التنظيمي3/1

 و في القياداتم أتغيرات السياسية الجذرية في النظال. 

 والقيم والمطالب.تغيرات التشريعية والنظم والمواعا ال 

  ــــــر األهــــــداف أو تعــــــديل ــــــدة تســــــتدعي تغي صــــــدور سياســــــات عامــــــة جدي
 سياسات.ال

 .إارار اإلستراتيجيات والرؤا المستقبمية عمل مستوا المنظمات 

 .تغيرات في أنماط العيش ومستمزمات السكان ومطالبهم 

 قابات والجماعات المصمحية.ضغوط المجتمع المدني أو االتحادات والن 

  ساد أو فشل ايادات.فأزمات ااتصادية أو فضاعا 
   ومن أهمها:: المتغيرات الدولية الدافعة باتجاه التغيير3/2

 ز.ات اإلاميمية والدولية عمل التميالتنافس بين المنظم 

 .الضغوط التي تمارسها المنظمات العالمية عمل المنظمات المحمية 

  ا من تحديات وتقرا من اتفاايات.العولمة وما تفرز 

 ر المعرفي والمعموماتي وظهور المفاهيم والنظريات الجديدة.التفج 

 .ال ورة التكنولوجية و ورة االتصاالت والشبكات الرامية 

 .األزمات والكوارث والحروب وتفشي الجراعم المنظمة والعنف 
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  ـــاا مـــن فمســـفات ور ـــة ومـــا تتبن ـــة واإلاميمي ـــدة مـــؤتمرات القمـــة الدولي ؤا جدي
 م .2111  السالم  م1991حمواني  

ذا   كانــت العوامــل أعــبلا اــد طرحــت خــبلل العقــدين األخيــرين مــن القــرن واي
العشرين فإن هناك متغيرات وعوامل جديدة يـدخل بعضـها ضـمن مـا تقـدم  ولكـن 

 بقوة أشد أو بمسميات أخرا  ومن هذا العوامل نذكر:
 المنظمـــات ومراحـــل تطورهـــا   التغييـــر التنظيمـــي الـــذل تفرضـــه دورة حيـــاة

موضــــوعات التغييــــر تبعــــاا لمســــتمزمات كــــل مرحمــــة منهــــا و وتنــــوع أســــاليب 
 م .2115 مورجان    الول كرتز .

  التغيير التنظيمي الذل يفرضه تنوع ال قافات ضمن المنظمة الواحـدة التـي
تعــــدد  قافــــات لات  أو الجنســــيلعشــــرات األاطــــار و  بــــات أفرادهــــا ينتســــبون

تقـــان مـــا يســـتمزم إمعهـــا فـــي ظـــل العولمـــة.  ي يـــتم التعامـــلالمنظمـــات التـــ
التعامـــل وب ســـاليب جديـــدة مـــع هـــذا ال قافـــات التـــي تســـمل اليـــوم بالمغـــات 

 .(Osborn & Brown, 2009)الصامتة لمحضارات 

 البيعـــات المضـــطربة أو الســــريعة  هتغييـــر التنظيمـــي الـــذل باتـــت تســـتمزمال
المتغيرات التي يصعب زايد فيها غير مؤكدة وتت اا التغير والتي تواجه ظروف

مـن التفكيـر والتخطـيط جديـدة مـن القيـادات و  اا ما يتطمب أنماطـالتحكم بها 
 والديناميكي الذل ال يعرف االستقرار. اإلستراتيجي

 في ظل المعايير الدولية لمحصـول عمـل  أما التنافسية والبحث عن التمييز
لعالميــة المتخصصــة شــهادات الجــودة الشــاممة واالعتمــاد مــن المنظمــات ا

فبــــات يســــتمزم أســــاليب وطراعــــق تغييــــر مختمفــــة عمــــا اعتادتــــه المنظمــــات 
 م2114ة  دركـر  واالحتكارية أو المدعومـة مـن الموازنـات العامـ التقميدية

 . Kotter, 2002أو 
  ولمتقنيــــات ونظــــم المعمومــــات ولمبرمجيــــات المعاصــــرة دورهــــا الفاعــــل فــــي دفــــع

ـــدة ـــرة الحجـــم  المنظمـــات لمبحـــث عـــن هياكـــل جدي لتحـــل محـــل المنظمـــات الكبي
ظهـــــور مـــــا يســـــمل بالمنظمـــــات االفتراضـــــية أو  دوالمممـــــولة بـــــ الف البشـــــر بعـــــ
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ة أو المنظمات الصـغيرة المستنسـخة أو المضـطرة لتكـون صـغيرة فـي يالمصفوف
 .(Common, 2008, GOSCO, 2003)ا حجمها لكنها تنافس الكبار في أداعه

 / كي  يحدث التغيير التنظيمي؟4
فـي التـدخل و عتمـد اليـوم فـي إحـداث التغييـر ل التـي ت  تتعدد الطرق والمـداخ 

رة عمـل التعامـل لجعل المنظمات الحكومية سـوال أكانـت مدنيـة أو أمنيـة أك ـر اـد
ســـتجابة لمطالـــب البيعـــة المحيطـــة  ناهيـــك عـــن تفعيمهـــا االمـــع ظـــروف العصـــر و 

ســعل الــنظم الحكوميــة وتمكينهــا مــن النهــوض باألهــداف التنمويــة واألمنيــة التــي ت
 إلل ترجمتها وبكفالة وفاعمية.

وعمــل الــرغم مــن تعــدد وتنــوع مــا طــرح مــن نمــاذج ونظريــات ومــن اواعــد  
وتعميمــات مرشــدة ومســاعدة لممنظمــات ولمقيــادات ألن تــدير عمميــة التغييــر دون 
مخاطر أو أخطال أو آ ار سمبية  فإنها جميعاا تظل أارب لبلجتهـادات ولؤلفكـار 

ات المعبـــــرة عـــــن التجـــــارب الشخصـــــية ألصـــــحابها أو المســـــتمدة مـــــن ولمفرضـــــي
الممارســات الناجحــة فــي هــذا البيعــة أو تمــك أو فــي هــذا القطــاع أو ذاك. فــالفكر 
الســـموكي والعممـــي المعاصـــر ال يقـــر وال يـــؤمن بوجـــود طريقـــة واحـــدة  أو نظريـــة 

 نقل.أو التصدير وال األفضل لمتطبيق والقابمة لمتعميمواحدة هي األحسن و 
ن البدل من حيث انتهل انخرون واستخبلص الدروس والعبر ومع ذلك فإ 

حكــم مــن التخــبط والعشــواعية ومــن بهم ومــن نظريــاتهم يظــل األســمم واألمــن تجــار 
قبـــل فـــي ظـــل ذراعع ال تصـــمد فـــي عصـــر العولمـــة وال ت  لـــ االرتجـــال أو االنعـــزال

جب التغيير عمل كل متغيرات األلفية ال ال ة وما تحممه من تحديات وفرص تستو 
وفــي مقــدمتها تغيــر المنظمــات التــي يعــول عميهــا فــي تغييــر أفرادهــا   المســتويات

 ومجتمعاتها.
وســـنقف هنـــا عنـــد أهـــم النمـــاذج والنظريـــات والتطمعـــات الموضـــحة لكيفيـــة  
 از.التغيير التنظيمي وبشيل من اإليج إحداث
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(Kurt Lewins) ين: نموذج كيرت لو 4/1
  * : 

من أاـدم المحـاوالت الفكريـة النظريـة التـي حاولـت تفسـير  جموذي عد هذا الن 
عبــــر  ــــبلث مراحــــل متعاابــــة هـــــي: و عمميــــة التغييــــر عمــــل مســــتوا المنظمــــات 

 م .2111م  الطجم  2116 الكبيسي  
  اإلذابــة مرحمـة(Unfreezing)  أو(Refreezing)  وخبللهــا تسـعل ايــادة المنظمــة

و ــة مــن الماضــي التــي لــم تعــد إلــل التحــرر مــن الممارســات الحاليــة المور 
تهيعـــة   ببـــررة ومـــن االفتراضـــات واألســـاطير الشـــاععة فـــي أجـــوال العمـــلم  

األفراد الذين يشممهم التغيير إلل تقبل التغيير بعد إشعارهم ب هميته  فهـذا 
مرحمة خمق الحاجة لمتغيير واإلحساس ب هميته وتشخيص واستبعاد القديم 

 وامتصاص المعارضة واحتواعها.

  لتـــــدخل لمتغييـــــر حمـــــة امر(Chang)  إلحـــــبلل األفكـــــار(Mind set)  الجديـــــدة
و اســتبعادها. وهــذا بديمــة محــل تمــك التــي تمــت إذابتهــا أوطراعــق العمــل ال

هي الخطوة األصعب والمرحمة األعقد بسبب ما يرافقها في تداخل الجديـد 
مـــع القـــديم  ومـــن تمســـك الـــبعض بمـــا اعتـــادوا عميـــه عـــن اصـــد أو بـــدون 

  دايقـــةالعنايـــة المتابعـــة و المبلحظـــة و اللك تتطمـــب هـــذا المرحمـــة وعـــي. لـــذ
يكولوجية واالجتماعيــــة ســــوال فــــي اإلانــــاع أو فــــي لممعرفــــة الســــ اا فــــوتوظي

التقنيـــات وطراعـــق االتصـــال  اســـتخدام التـــدريب عمـــل الســـموكيات أو عمـــل
 الجديدة.

 ين و والمرحمة ال ال ـة واألخيـرة هـي إاـرار وت بيـت الجديـد واـد أطمـق عميهـا لـ
ن لتعود المنظمة لحالـة االسـتقرار عمـل مـا تـم تغييـرا مـ (Refreezing)مجازاا 

تم فـي هـذا المرحمـة التوفيـق والتقريـب سموكيات وآليات عمل ومهـارات. ويـ
ــــل  بــــين رواد التغييــــر وحماتــــه وبــــين المعارضــــين المقــــاومين والتوصــــل إل

                                                 
 عد من رواد عمم النفس وعمم االجتماع التنظيمي.م  أمريكي من أصل ألماني ي  1947ـ1891لوين  ت كير  )*(
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اـرار مـا يجابيـة الموالمعتدلة  م متابعة النتـاعم اإل الحمول الوسطية تحققـة واي
 انتهت إليه عممية التغيير.

 (Force field analysis)ين فـي التغييـر هـو مـا أسـماا و والشق ال اني لنموذج ل
أو تحميــــل مجــــال القــــوا لعمميــــة التغييــــر مشخصــــاا الــــدور الفاعــــل لمقــــوا 

خبلل مرحمة اإلذابة وتقمـيص دور القـوا المقاومـة  (Driving forces)الدافعة 
(Restraining forces)  والتــي ينبغــي عــدم إهمالهــا أو تجاهمهــا ومــا أن يصــل

 (Equilibrium)ويعــود التـــوازن  (Desired state)التغييــر إلــل حالتـــه المرغوبــة 
ويســميها بحالــة االســتقرار  .بــين القــوا المؤيــدة والقــوا المعارضــة لمتغييــر

يـــة عمموالتعـــادل لتســـاول القـــوتين واتفااهمـــا عمـــل الحالـــة التـــي انتهـــت لهـــا 
 التغيير.

)*(: نموذج ايدكرشين 4/2
(Edgar Schein) 

أن األطـر النظريـة والنمـاذج  شـين بعد أن أشاد بنمـوذج لـوين لمتغييـر يـرا 
رغم أهميتها وايمتها العممية إال أنها ال تعبر عـن كـل الحـاالت وال يمكـن  الفكرية

لهـــــا األفـــــراد والجماعـــــات  االت التغييـــــر التـــــي يخضـــــعمجـــــتعميمهـــــا عمـــــل كـــــل 
يكولوجية وسوســـيولوجية تحـــدث التغييـــر عمميـــة ديناميكيـــة وســـ ونالمنظمـــات لكـــو 

داخل العقل والشخصية ويترتب عميها إعادة تشكيل األفكار والسموكيات وبالتالي 
ـــة والذاتيـــة التـــي تميـــز البشـــر عـــن بعضـــهم  ـــل الهوي ينبغـــي مراعاتهـــا لمحفـــاظ عم

 البعض.
منها مراجعـة  يرادة معقدة فالتغيير عمل مستوا األفراد عند شين هو عممي 

األفكار والقناعات  م المدركات والمشاعر واالتجاهـات تمهيـداا لتغييـر السـموكيات 

                                                 
)*(

 (MIT)م في عمم النفس االجتماعي  أستاذ في مدرسة اإلدارة التابعة 1952ـ     حصل عمل الدكتوراا من جامعة هارفرد عام 1928ايدكرشين    
بالتغيير المخطط وب قافة المنظمة وأهتم بالحوار واإلاناع الممزم كبديل لغسل األدمغة في عمميات التغيير   من األساتذة المعاصرين الذين اهتموا 

 م التنظيمي".م  وشارك أرجيرش في كتابه "التعم1999م  وعمميات االستشارات 1985ومن كتبه القيادة وال قافة التنظيمية 
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مــع الحفــاظ عمــل الخصوصــية والهويــة الذاتيــة لمــن يــراد تغيــرهم لكــي ال يتحــول 
 التغيير إلل عممية غسل األدمغة أو يمغي الفروق الفردية بين البشر.

حباط ممـا لذل ينطمق من حالة عدم الرضا واإلا كما يرا شين أن التغيير  
االنطبلق  تاهما نقط  ية لؤلمل المتواع من التغيير  أو من الصورة الذهنهو ااعم

كـــان لكـــن الفـــارق بـــين الحـــالتين هـــو أن الـــدافع  .فـــي عمميـــات التغييـــر التنظيمـــي
يه يمتقيــان عنــد مــا يســم ومــع ذلــك فهمــا  فــي ال انيــة وتطــويراا فــي األولــل  عبلجــاا 
تمبيـــة ي فـــســـيؤدل لمفشـــل أل الشـــعور بـــ ن عـــدم التغييـــر  (Survival anxiety)شـــين 

 .(Survival guilt)االحتياجات وربما الشعور بالذنب في حالة عدم االستمرار 
لـوين القاعـل "ال نسـتطيع فهـم  تأما عمل صـعيد المنظمـات فيتفـق مـع كيـر  

 ".راواستيعاب أل نظام عمل حقيقته إال بعد أن نحاول تغي
 (You can't understand a system until you try to change it). 

 ةاإلكمينيكيــــــيبــــــرز شــــــين أهميــــــة االستشــــــارات ودور البحــــــوث  ومــــــن هنــــــا 
وفــي  (Diagnosis)فــي التشـخيص  (Consultation and Clinical Research)والمختبريـة 

جــرال المقــاببلت  (Intervention)التــدخل  أجــل جمــع المعمومــات مــن  (Intervening)واي
 Action)عن الوااع المراد تغييرا. ويطمق شين عمل هذا الخطوات ببحوث العمل 

Research)  أو بحــوث الميــدان(Field Research)  فهــي الســبيل إلــل تحقيــق التغييــر
 .(Planned change)المخطط 

 :(Adkar) نموذج :4/3
(Prosci)ينسب هذا النموذج إلل  

يـادة التغييـر أن تـدرك بموجبه ينبغـي لقو   * 
وتحقــق األهــداف  راحــل الخمــس التاليــة لضــمان النجــاحضــرورة الواــوف عنــد الم

منه  مـع أنهـم يطرحـون الشـعار القاعـل الـوعي والرغبـة همـا نقطـة البدايـة المرجوة 
 .(Awareness and desire-starting the process of change)ألل تغيير. 

                                                 
  مؤسسة عمل مدار عشر سنوات 1111دانية عمل أك ر من  مؤسسة استشارية أمريكية أجرت دراساتها المي   * 

 لتصل إلل هذا النموذج.
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 ير التنظيمي فهي:أما المراحل الخمس إلكمال التغ 
ـــــوعي  . 1 ـــــادة واألفـــــراد (Awareness)ال بعمـــــق الحاجـــــة   عمـــــل مســـــتوا القي

لمتغييرات التنظيمية وما ينتظران تحققـه مـن إيجابيـات ونتـاعم مفيـدة أو 
 تعالجه من مشكبلت واختنااات حالية.

عيــة والرغبــة صــحبه الدافالوعي لذاتــه ال يكفــي مــا لــم تفــ (Desire)الرغبــة  .2
لية تنفيـــذ و الحمـــاس لئلســـهام فـــي إحـــداث التغييـــر وتحمـــل مســـؤ القويـــة و 

 خططه والقيام بمهامه.
ن أيضـــاا مـــا لـــم والشـــرطان أعـــبلا يظـــبلن نااصـــي (Knowledge)المعرفـــة  . 3

يكتســب هــؤالل الــذين وعــوا أهميــة التغييــر ورغبــوا فيــه  المعرفــة العمميــة 
رض والمتخصصـــة التـــي تمكـــنهم مـــن القيـــام بـــالتغيير وترجمتـــه عمـــل أ

وااـــع فـــي ضـــول الفرضـــيات والمبـــادئ المعرفيـــة المعتمـــدة فـــي عمميـــة ال
 التغيير.

 كتفـــــلي  والمعرفـــــة المكتســـــبة والمتخصصـــــة بـــــدورها ال  (Ability)القـــــدرة  .4
باكتســـابها وحفظهـــا وفهمهـــا فقـــط بـــل ينبغـــي أن تتحـــول إلـــل مهـــارات 

(Skills)  ات الســــابقة والعــــادات الخبــــر وســــموكيات جديــــدة لكــــي ال تكــــون
سها المعول عميها إلحداث التغيير. لذلك يشـترط تـوفر مورو ة هي نفال

القـــدرة والمهـــارة عمـــل ترجمـــة المعرفـــة الجديـــدة لتحـــل محـــل الممارســـات 
 التقميدية.

ـــ . 5 ـــل  (Reinforcement)زام اإلل ـــة والمعرفـــة إل ـــوعي والرغب ومـــا أن يتحـــول ال
اـــدرات ومهـــارات لـــدا العـــاممين عمـــل مختمـــف المســـتويات يصـــبا مـــن 

دامتهـــا ومتابعـــة  العمـــلالضـــرورل  عمـــل تصـــميم الســـموكيات الجديـــدة واي
العمــل بموجبهــا خشــية أن ال يكــون التغييــر واتيــاا  ــم يعــود الجميــع أو 

. وبــااللتزام بهــذا الخطــوات لمعــادات والســموكيات الســابقةالــبعض مــنهم 
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ه طـــتضـــعف مقاومـــة التغييـــر وتصـــبا خط (Adkar)الخمـــس لنمـــوذج 
ــــق ولتحق ــــة لمتطبي ــــق األهــــداف المبتغــــاة منهاابم ـــــي -www.change) .اـــ

management.com). 
 مصفوفة مراحل التغيير: : نموذج سكوت وجي 4/4

فهـم   أن التغيير التنظيمي يبدأ بتغيير األفراد وينتهـي بهـم  * يرا المؤلفان 
الطااــة الحيــة التــي تبعــث التغييــر فــي جميــع أجــزال المنظمــة ووحــداتها. وتغييــر 

  (Resistance)المقاومــة   (Denial)كــار هــي: اإلن هما يمــر بمراحــل أربــععنــداألفــراد 
ــــة   (Commitment)م  ــــم االلتــــزا (Exploratron)واالســــتطبلع  االستكشــــاف ولكــــل مرحم

 خصوصيتها ومتطمباتها.
ولــذلك يركــزان عمــل نمـــط الشخصــية لؤلفــراد وعمـــل اــدراتهم فــي التحســـس  

و يفقدهم مزاياهم  وهـذا يـنعكس عمـل واستشعار المخاطر وما يمكن أن يهددهم أ
دراكهـــا ل يطرحـــان المنطمقـــات  لـــذلكة لمتغييـــر. مـــدا الحاجـــتحســـس المنظمـــات واي
 :بنجاح التالية الموجهة إلدارة التغيير

 .تشخيص األسباب التي تجعل التغيير ضرورياا 

 راك األفراد الذين يهمهم التغيير والمتواع معارضتهم له.إش 

 د الفذ والمتمكن إلدارة العممية.عالحرص عمل اختيار القا 

  المعنية بالتخطيط والتنسيق والتقييم. التغييرتكوين فرق 

 ـــ غـــرس المشـــاعر ولو  الموجهـــة لتغييـــر االتجاهـــاتر البـــرامم التدريبيـــة يوفت
 ة.الجديدالمهارات 

  عرفة والتجارب الناجحة.يقدمون الممستشارين و االستعانة بخبرال 

 بالمنجزات د  ع  شر بالتغيير وت  طرح الشعارات والرموز التي تب. 

                                                 
نشرا أك ر من عشر كتب في مجال التغيير وتقديم االستشارات  (Jaffe)ودنس جيفين  (Scott)سنشيا سكون    * 

 .(Heart work, INC)في مؤسستهما 
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  ورواداالتغيير  بجهود أبطالاالحتفال بالنجاح واالعتراف . 

 لعممية التغيير. نموذج أدناا يعكس المراحل األربعوال
 (2الشكل رقم )

 مصفوفة التغيير عند سكوت وجي  
 

   1  

 

  ـــــــــــــــر الـــــــــــــــذل التغيي
حدث الهزة ويطرح ي  

 اعلالبد

 لدزام وابول التحاإلل  
 4  

   2    المقاومة ورد الفعل
 لموهمة األولل

  االكتشـــــــــــــــــاف وظهـــــــــــــــــور
ــــات الناجمــــة عــــن  اإليجابي

 التغيير

  3  

 
 .(Robbins, et. Al. 1994)المصدر: 

 
 *  نموذج جون كوتر: 4/5

(Kotter)  
غيـرون مـا يشـعرون أنهـم أن النـاس ي يقول المؤلف في كتابه "امب التغيير" 

بــدالا مــن التــ  ير  (Thinking)لهــم بتغييــر فكــرهم مقصــرون فيــه  وهنــاك مــن يــوحي 
عمـــل  يحـــدث ذلـــك عنـــدما يتعامـــل األفـــراد مـــع التقنيـــات .(Feelings)فـــي مشـــاعرهم 

أو  عمـــل مســـتوا المجتمعـــات تراتيجيات الجديـــدةمســـتوا المنظمـــات أو مـــع اإلســـ
  قافية وحضارية كتمك المصاحبة لمعولمة. تحوالتلتعرضهم عند 

ـــــرا أن  ـــــي أواـــــات القمـــــق المســـــتحد ة المتغيـــــرات هـــــذا التعامـــــل مـــــع  وي ف
ال  (Turbulence)واالضطراب  يسـتمزم المزيـد مـن الـوعي واإلدراك لتحقيـق النجـاح واي

خفاق.  فقد ينقمب التغيير إلل فشل واي

                                                 
 م.2116م  وآخرها كتاب: جميدنا يذوب 2112ر م  امب التغيي1986  كتاب منها: ايادة التغير 15مؤلف   * 
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ــــر  ــــه الشخصــــية ألك  موظــــف  411مــــن ومــــن خــــبلل دراســــته الميدانيــــة ومقاببلت
منظمة أمريكية استخمص كوتر فرضـيته القاعمـة بـ ن التحسـينات  131وايادل ينتمون لـ

التدريجيـــة والتقميديـــة لـــم تعـــد ضـــامنة الســـتمرار وبقـــال المنظمـــات اليـــوم  فمـــا بالـــك إذا 
تريد النجاح والتفوق؟ إن ذلك يتطمب القفزات والتـدخبلت الكبيـرة  هذا المؤسسات كانت

تنــام الفــرص وخــوض غمــار المنافســة فــي بيعتهــا عبــر مراعاتهــا لممراحــل والجوهريــة الغ
 .(Kotter, 2002) :التالية إلدخال التغييرات التنظيمية الطموحة يةال مان

 .(Push urgency up)الطوارئ وتوظيف صفارات اإلنذار حالة . الدفع ب1
 .(Put together guiding team)تسميم األمور لفراة ايادية موجهة  .2
 .(Create the vision and strategy)بنال اإلستراتيجية والرؤية  .3
 (Communicate the vision and mission)إيصال الرؤية والرسالة  .4
 .(Remove barriers to action) في أجوال العملد العقبات اأبع .5
 .(Accomplish short term wins)االنتصارات السريعة  نجازإ .6
 .(Keep pushing for wave after wave)بعد موجة  ةلتغيير موجأدفع با .7
 .(New culture for new behavior)يجابية ابني  قافة تنظيمية لمسموكيات اإل .8

ويــرا كــوتر ب ننــا نحتــاج لؤلبطــال المتخصصــين فــي كــل مرحمــة منهــا ولكــن 
عدادهم.كون بطبلا  فهؤالل يتم انتقاؤ أن ي شخصبإمكان أل  ليس  هم واي

األصـعب فــي عمميـة التغييـر عنــد كـوتر هـي تغييــر سـموكيات البشــر  ةوالعقـد
داخــــل المنظمــــات التـــــي يفتــــرض أن تبـــــدأ بمعرفــــة مــــاذا يفعـــــل النــــاس؟ ولمـــــاذا 
يتصـــرفون بطـــريقتهم هـــذا؟ وبعـــدها يـــتم التـــ  ير عمـــل مشـــاعرهم  ـــم الحقـــاا عمـــل 

فاعميـة أشـد " و امـب التغييـر" فـي تغييـر النفـوس المـدخل  وهـي أفكارهم  ألنه يـرا
لنجـاح التغييـر إال أن العاطفـة هـي نقطـة   منهمـا مهـممـع أن كـبلا مـن تغييـر العقـول  و 

 .(The heart of change is in our emotions)التحول  وأنها مصدراالنطبلق 
 ــم    ــم أشــعر  األول يقــول: أنظــر ؛التغييــر ن مــنفاضــل بــين مســاريوحــين ي  

أن التحسـس  أل  ؤلوليميل لنه ر  فإم تغي      م فكر  ر  وال اني يقول: حملتغي  
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فـي  ون لممسـار ال ـاني يراا مع أن الغالبيـة يمجـؤ ف هو األشد ت بالمشاعر والعواط
 .حياتهم
غيــــر تكــــون التغيــــرات الجوهريــــة ويحــــذر كــــوتر مــــن الظــــن الخــــاطأ بــــ ن  

 المنظمـةالتعـب واإلحبـاط أو التع ـر فـي  ظـروف فـي ظـل ةمطموبـغيـر مناسـبة و 
لمنافسة والمتربصـة تنتهـز هـذا الفـرص لتزيـد مـن القمـق واالضـطراب ألن القوا ا

وهـــذا خطـــر بـــال  مـــن حولهـــا   ــم توجـــه ضـــربتها القاضـــية لممتعبـــين والمحبطــين 
 .(Ketter, 1992)ينبغي أن ينتبه له القادة فبل يقعوا في فخه 

ولقــد اختــار كــوتر أســموب عــرض القصــص العمميــة والوااعيــة المســتمدة مــن 
وصــل الــدروس والعبــر ولكــن والمنظمــات وك نهــا حــاالت دراســية ت ةتجــارب القــاد

ن هـذا الـنقص غالبـاا لقناعتـه بـ و ير يب سموب اصصي لسد النقص لدا رواد التغ
فـــي إخفـــاق محـــاوالت التغييـــر وفشـــمها عمـــل مســـتوا المنظمـــات مـــا يكـــون ســـبباا 

 والقيادات.
 جبل ال مجيال: نموذج ويمفرد كروجر: 4/6

غييـــر والتطـــوير التنظيمـــي عبـــر تشـــبيهه بجبـــل الجميـــد إن الحـــديث عـــن الت 
يرجــع لعقــود الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ولكتابــات فــرنش وبيــل حــين شــبهوا 

المتم ــل بــالمتغيرات الظــاهرة  :المنظمــات بجبــل الجميــد الــذل يظهــر جــزؤا األعمــل
 : األهــداف  التقنيــات  السياســات  الهياكــل والمــوارد الماديــةتشــملفــي المنظمــة و 

ر هـذا الموضـوعات الظـاهرة أسـهل بك يـر مـن تغييـر الجـزل الخفـي يتغي. فوالمالية
  القــيم  المشــاعر  واالتجاهــات  أو الكــامن فــي المنظمــة والمتضــمن: األحاســيس

 المعتقدات  وال قافة التنظيمية.
ت مسـتويا ةإلـل  بل ـ (Change management iceberg)أما كروجر فيقسم جبمـه  

 ة الفرعية.عناصرا ال بل ولكل مستوا منها 
 (3الشكل رقم )
 ديـإدارة التغيير الجمي
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 ودةالج 
     الكمفة الوات       الظاهــرالجزل   

     
 المناصرين      بعضهم ظاهر  
 المعارضين   الصامتين           وبعضهم خفي  
 
 القيم       وة ـالق       الجزل الخفي  

 والمعتقدات وذ    ــوالنف         
  

 
 .(www.12manage.com/iceberg)المصدر: 

لية مباشــرة لمتعامــل و قــاا لنموذجــه يــرا كروجــر أن لمقيــادة ولــئلدارة مســؤ وفو 
مع التغيير  لكنها في تعاممها مع ما هو تحت سطا المال تحتاج إلل مـا يسـمل 

والقـــــيم  ؤلدوات المينـــــة حـــــين يشـــــمل التغييـــــر المعتقـــــداتلـــــأو  بـــــالقوة الناعمـــــة
ب دواتـه المختمفـة المـدخل لـذلك. بخـبلف  التسـييس التنظيمـين و واالتجاهات ويك

تكــون أشــد تــ  يراا فــي  فالشــفافية والعمنيــة  تعاممهــا مــع مــا هــو ظــاهر ومكشــوف
 التعامل مع الوات والتكاليف ومعايير األدال.

معهــا  مــن انخــر فيســتمزم التعامــلأمــا المتغيــرات التــي يظهــر بعضــها ويك 
أل مسـك العصـا مـن  بر عنها بمغتنا "سددوا واـاربوا".دواجية األساليب التي ي عز اب

الوسط وفقاا لطبيعة المواف. وهذا الرؤية تدعو إلـل وجـوب تنـوع أسـاليب إحـداث 
 التغيير وأساليب إدارة مقاومته.

  (.Kanter, R): رؤية روزابث كنتر في التغيير 4/7
نهـــا خميفـــة مـــارل بـــاركر فوليـــت فـــي يعتبـــر الـــبعض هـــذا الســـيدة العالمـــة ب  

مجـــال الفكـــر واإلبـــداع والتغييـــر التنظيمـــي بعـــد أن احتمـــت مواـــع أفضـــل خمســـين 
  مؤلفاا وحصـمت 25سهمن في تقدم الفكر اإلنساني وبعد أن نشرت  امرأة ممن أ
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 The)وأهـــم كتبهــا "ســادة التغييـــر"  .عمــل العديــد مــن شـــهادات الــدكتوراا الفخريــة

Change Masters)    م كتابها عن ال قة(Trust). 
خبلفاا لمـا كتـب ين التغيير واالستقرار  و تناولت روز كنتر طبيعة العبلاة ب 

وجهـة نظرهـا القاعمـة ب نهمـا  كر التقميدل كمتغيرين متنااضين  تؤكـدعنهما في الف
منهمــا يولـــد انخـــر ويــؤدل إليـــه. ذلـــك ألن التغييـــر  مكمــبلن لبعضـــهما  وأن كـــبلا 

ظمــات عنــدها هــو اســتجابة عمميــة وحتميــة لمتقمبــات والتحــوالت عمــل مســتوا المن
 ير.عالم متجدد وفي بيعة سريعة التغ التي تحصل عمل مستوا المجتمعات في

ولذلك فـإن تغييـر المنظمـات ال يحـدث تمقاعيـاا وال فجـ ة أو صـدفة  بـل هـو  
ت التحــوالافيــة و حصــيمة توجهــات وممارســات العــاممين فيهــا  ونتيجــة لؤلجــوال ال ق

 التي تسود مجتمعاتهم وبيعاتهم.االاتصادية 
منفتحـــة ومحفـــزة لممشـــاركة ولئلبـــداع  المجتمعـــات كممـــا كانـــتوهـــي تـــرا:  

واالبتكـــار ســـيكون العـــاممون فـــي المنظمـــات العامـــة أك ـــر مـــيبلا وأشـــد اـــوة واـــدرة 
المجتمعــــات الســــاكنة بخــــبلف   وتحــــديث تطــــويرة التكــــون منظمــــاتهم أد لمتغييــــر
ســتميل لمركــود والجمــود حتــل ي تيهــا التغيــر مــن الخــارج أو يفــرض مقــة التــي والمغ
المنظمــــــــات المجتمعــــــــات و مــــــــن ا مــــــــن األعمــــــــل وشــــــــتان بــــــــين النــــــــوعين عميهــــــــ

(www.thinkers.50.co.uk). 
التغيير هو القاعدة وما عداا هو االست نال فإنهـا تتعامـل مـع ب ن إليمانها و  

 Stability is)ل فــي اولهـــا ــتموهــذا يغيــر ممحــوظ   ولكــن يــريمرحمــة تغكاالسـتقرار 

unnoticed change) ؛ وعميه من الصعب تحديد الزمن الـذل يبـدأ بـه التغييـر وفصـمه
ـــراا مـــا يكـــون  ـــه نظـــراا لمتواصـــل المســـتمر بينهمـــا. وك ي ـــذل ينتهـــي ب عـــن الـــزمن ال
االســـتقرار الظـــاهرل مرحمـــة لئلعـــداد والتهيعـــة لمـــا بعـــدها مـــن التغييـــر طالمـــا أن 

ي حركــة داعمــة ال تعــرف االســتقرار والســكون. واــد ســبق لهــا أن الحيــاة والكــون فــ
تجد سـخفـاق يتعـرض لـه التغييـر إن كـل إطورت مـا أسـمته بقـانون كنتـر القاعـل: "
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تحممـون مسـؤولية أمـا القيـادات فيالمنظمـات".  في في المستويات الوسطل أسبابه
ـــدولي وال يكتفـــي بـــدورهم ا ـــوطني وال ـــل المســـتوا ال  إلدارلالتصـــدل لمتحـــديات عم

 .والتنظيمي
  * : رؤية ويك لمتغيير4/8

فقــد طرحهــا  المعاصــر ها فــي الفكــر اإلدارلانتشــار لهــا  "الــبل اســتمرار"ومعمــوم أن فكــرة 
ييـر هـو الوضـع ن التغ: إحـين اـال التنظيمـيفـي كتابـه عمـم الـنفس  (Weick)كـارل ويـك 

رار اـــد يكـــون ن االســـتقرار هـــو االســـت نال. وأضـــاف بـــ ن االســـتقالطبيعـــي لممنظمـــات واي 
 Stability is)عمـــل التغييـــر  اا ولكنـــه يظـــل وضـــعاا مصـــطنعاا ومفروضـــ اا وكاذبـــ اا خادعـــ

artificial condition that human impose on that change). التغييــر حــين يــ تي  ألن
رض أو استيعابه نضطر إلل تجميدا أو وافه بف مفاجعاا وسريعاا وال نستطيع فهمه

ريكه أو وخطر االستقرار عندا يرجع إلل عدم تح .حركته عمل سريان ةايود واتي
 توليدا لؤلنشطة ولمبداعل ليكون البل استمرار هو القاعدة.

أمــــا أهميــــة التغييــــر فتســــتمد مــــن شــــعور النــــاس بــــ نهم يعممــــون ويبــــدعون  
 ويغيرون أك ر من سعادتهم بالنتاعم التي يحققون.

 (The pleasure in the process rather than in the outcome)(weick, 1979). 
 Managing)وان: ـــبعن تكمـف مين سـووفي آخـر كتـاب لـه بالمشـاركة مـع كـا  

the un expected, 2001) ينبغـي عمـل اـادة التغييـر أن يقـاتموا وكـ نهم  المؤلفان  يقول
 Fight as if yousre right and)  ـــــعمـل صـواب وعمـيهم أن ينصـتوا وكـ نهم عمـل خط

Listen as if you are wrong).  وفـي أحـد فصـول كتابـه تنـاول إدارة التغييـر التنظيمـي
 Loosely coupled)في ظروف عدم التوازن والتوافـق بـين المتغيـرات غيـر المنطقيـة 

elements (weick, 2001). 
 :(Change Equations) : معادالت التغيير4/9

                                                 
م  1995م  منظمات ذات معنل 1969م ـ    من مؤلفاته: عمم النفس التنظيمي 1936كارل ويك     * 

 م بمشاركة سوتكمف.2111ومنظمات إلدارة البل متواع 
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 اا مسـتخدماا حروفـ وهناك من تحدث عن التغييـر بمغـة المعـادالت الرياضـية 
ليـذكروا بمـا ينبغـي و تدلل عمل ما يدخل في شقي المعادلة وطرفيها من متغيـرات 

احتسابه من تكاليف في الوات والجهد والنفقات مقابل ما يضيفه التغيير مـن اـيم 
 ن األكبر واألنفعو مادية ومعنوية ونتاعم إيجابية يفترض أن تك

 .(D, M P >C) تالية:ال (Beer, 1980)نذكر من هؤالل معادلة  
  عدم الرضا عما هو ااعم(D = Dissatisfaction). 

  نموذج المستقبل ورؤيته(M = Model of the future). 

  عممية إحداث التغيير(P = Process of Achieving change). 

  كمفة تنفيذ التغيير(C = The cost of change). (Wardale, D. 2003). 

فقــد طرحــت معادلــة أخــرا لمتغييــر وهــي تنســبها إلــل  (Lucy)تروبــاك   أمــا لوســي
 .(Gleicher)ارد الذل نقمها بدورا من هبيك
 ما يمي:والحروف الواردة بالمعادلة تعني  (D, V, F >R)و 

  عدم الرضا عما هو ااعم(Dissatisfaction). 

  الرؤية لما هو محتمل(Vision of possible). 

 الخطوة األولل لممتحقق(First step toward vision). 

  ما تكمفه مقاومةموهذا ينبغي أن تكون أكبر www.coaching,&nontoring.com. 

 
 
 

 : أىم فرضيات التغيير التنظيمي4/11
اذج ونظريـــات ومعـــادالت تناولـــت ماهيـــة ومـــن عرضـــنا لمـــا تقـــدم مـــن نمـــ 

ومستمزماته يمكن لمقـارئ أن يسـتخمص العديـد  ته ومراحمهالتغيير التنظيمي وأهمي
مــن الفرضــيات التــي ت وظــف عــادة فــي إعــداد البحــوث والدراســات الميدانيــة وفــي 

 بنال النماذج واألطر الفكرية إلدارة التغيير التنظيمي ومعالجة مقاومته.

http://www.coaching,&nontoring.com/
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وفــي أدنــاا أم مــة عمــل هــذا الفرضــيات نطرحهــا هنــا عمــل ســبيل الم ــال ال  
 ر:الحص

ـــــــه وتعـــــــددت  .1 ـــــــر التنظيمـــــــي  زادت تعقيدات كممـــــــا زادت الحاجـــــــة لمتغيي
 متطمبات نجاحه.

بـــرامم التغييـــر  زاد والؤهـــم  كممـــا زادت مشـــاركة العـــاممين فـــي تصـــميم .2
 هم لتنفيذ برامجه.وعطاؤ 

كممــا تقاربــت واتفقــت مصــالا المنظمــة ومصــالا العــاممين مــن التغييــر  .3
 التنظيمي  تراجعت مقاومته.

كممــا وضــحت عيــوب وســمبيات الوااــع القــاعم وآ ارهــا واتضــحت النتــاعم  .4
 المتواعة من التغيير تسارعت خطوات تنفيذا.

كممــا تنوعــت خمفيــات و قافــات العــاممين بالمنظمــات  تعقــدت واختمفــت  .5
 أساليب مقاومتهم لمتغيير.

ن أك ــر فاعميــة مــن  إن التغييــر التنظيمــي الموجــه بنمــاذج ســموكية  يكــو  .6
 ة بنصوص اانونية.لتغيير الموجا

والعريقـة  أصـعب  إن التغيير التنظيمي عمل مستوا المنظمات الكبيرة .7
 منه في المنظمات الصغيرة والحدي ة النش ة.

ـــــر تقـــــببلا  .8 إن البيعـــــة المنفتحـــــة وذات ال قافـــــة التنظيميـــــة المســـــاندة  أك 
 وتشجيعاا لمتغيير من البيعة المغمقة والراكدة.

يادات التحويمية واإلسـتراتيجية أاـدر عمـل إدارة التغييـر ومقاومتـه إن الق .9
 من القيادات التقميدية.

إن الظروف الداخمية الدافعة لمتغيير تكون أضمن لمنجاح من ضـغوط  .11
 البيعة الخارجية الدافعة له.

إن التغييــر التنظيمــي الموجــه الغتنــام الفــرص  أك ــر تعقيــداا ومخــاطرة  .11
 لموجه نحو التحديات.من التغيير ا
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ـــــداع واستشـــــراف  .12 ـــــة مهـــــارات اإلب ـــــة الموجهـــــة لتنمي ـــــرامم التدريبي إن الب
االحتياجـــات المســـتقبمية أك ـــر أهميـــة مـــن الحمـــبلت اإلعبلميـــة وطـــرح 

 الشعارات التي تبال  في الوعود المنتظرة من التغيير.
شـــد مـــن أ اا إن لمقـــوا ولممتغيـــرات الكامنـــة فـــي األفـــراد والمنظمـــات تـــ  ير  .13

 ذلك الذل تمعبه العوامل الظاهرة.
إن االعتــراف بوجــود المقاومــة لمتغييــر وتقبمهــا والتعامــل معهــا بعقبلنيــة  .14

 ووااعية أال خطراا من تجاهمها واجت ا ها.
ــــة  .15 ــــر  لهــــا صــــمة و يق ــــد إلســــتراتيجيات إحــــداث التغيي إن اإلعــــداد الجي

 بإستراتيجيات إدارة مقاومته.
 ماىيتيا وأساليبيا؟: / مقاومة التغيير5

ي عـــرف مصـــطما مقاومـــة التغييـــر التنظيمـــي ب نـــه: "اســـتجابة ســـموكية إزال  
خطـــر محتمـــل ومتواـــع يهـــدد المصـــالا الحاليـــة لـــبعض األفـــراد أو الجماعـــات أو 

 لمزباعن".
ويعرف أيضاا ب نه: "سموك وااعي أو دفاعي لتجنب آ ـار سـمبية حقيقيـة أو  

التنظيميــــة المـــــراد إدخالهـــــا". أل أن المقـــــاومين رات يـــــمحتممــــة لمـــــا ســـــيرافق التغي
الجديــد البــديل أو االمتنــاع  ونرفضــيلمتغييــر يريــدون الحفــاظ عمــل مــا هــو اــاعم و 

عن تنفيذا بمختمف السبل والوساعل المتاحة لهم والتي اد تكون مشروعة أو غير 
 مشروعة.

 أما أساليب المقاومة وأشكالها فهي عديدة  وفي أدناا أهمها:  
 مسك بالوضع القاعم والدفاع عنه ورفض بداعل.الت 

 .معارضة الجهات المنادية بالتغيير والتشكيك بنواياها ومقاصدها 

 هالتقميل من ش ن اإليجابيات المصاحبة لمتغيير المتواع وبيان سمبيات. 

  لمعارضتهمتقبل الاالنسحاب من االجتماعات والمجان في حالة عدم. 
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  المرافقة لمتغيير بهدف إفشاله.سمبية الاألخطال وان ار وكشف رصد 

 شـــــغال إدارة المنظمـــــة بقضـــــايا لمســـــموكيات الدفاعيـــــة والعداعيــــة إل التحــــول
 جانبية لتحول دون إنجاح مشروعها وبالتالي إفشال خططها.

ــــا حــــين تفــــاجأ   وهنــــاك أشــــكال أخــــرا لممقاومــــة تشــــهدها بعــــض منظماتن
ــد لــديهم ردود الف عــل وتضــطرهم لتوظيــف ذكــاعهم موظفيهــا بــالتغيرات الفوايــة فتول

 وخوفهم معاا في  تنويع مواافهم العداعية  نذكر منها:
  تكــــوين الشــــمل والجماعــــات البلرســــمية المقاومــــة لمتغييــــر لتصــــبا كشــــبكة

 العنكبوت في تغطيتها لمواافهم.

  بث اإلشاعات السمبية الموضحة لمخاطر التغيير بعد تضخيمها والمبالغة
 في آ ارها.

 ين والزباعن وتحريضهم واستعداعهم أو كسب ت ييدهم.ت ليب المراجع 

 .يصالها لمرأل العام  االستعانة بوساعل اإلعبلم لنشر مواافهم العداعية واي

 فــــي المجتمــــع الخيريــــة ســــتقوال بــــبعض المنظمــــات المهنيــــة والجمعيــــات اال
 المدني والتحالف معها.

 اا عنـدما تمجـ  واد تتجه القوا المعارضة لمتغيير ألساليب أك ر عنفاا وتطرف
لبلعتصـام واإلضــراب أو االتصــال بقـوا خارجيــة تنتظــر م ـل هــذا الــذراعع 

 لمتدخل في القضايا الداخمية.

 لكــن م ــل هــذا األشــكال الســموكية المقاومــة اممــا تحصــل داخــل المنظمــات 
المدنية أو األمنية السيادية التي تحد أو تمنع ممارسـتها أو أنهـا تبـادر لمعالجتهـا 

المجتمعـات التـي تعـاني مـن  . واحتماالت واوعها اد تكون في بعـضابل تفجرها
ة الوافـــدة لهـــا حـــين تتعـــرض لسياســـات أمنيـــة أو اـــرارات العاممـــفـــي القـــوا  غالبيـــة

إجراعيــة تجــد فيهــا غبنــاا أو ظممــاا ولــيس هنــاك مــن يــدافع عــن حقواهــا أو يوصــل 
 صوتها لممسعولين في منظماتهم.
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لمقاومـــة لمتغييــــر إلـــل تبـــاين األســــباب وهنـــاك مـــن ي رجـــع تبــــاين أســـاليب ا 
 الكامنة والظاهرة لها والتي يمكن تمخيصها بانتي:

  تبــــاين القــــدرات المعرفيــــة واإلدراكيــــة لؤلفــــراد واخــــتبلف رؤيــــتهم وتصــــوراتهم
لمحالـــة الجديـــدة البديمـــة  كمـــا هـــو اـــاعم ممـــا يجعـــل بعضـــهم يؤيـــد وبعضـــهم 

 نتظاراا لما يتحقق فعبلا.انخر يقاوم بينما يؤ ر آخرون الحياد والصمت ا

  تبــــاين وتعــــارض المصــــالا واألهــــداف الشخصــــية  وكــــذلك األســــاليب التــــي
يعتمدها األفراد لتحقيقها في ضول خبراتهم وتجاربهم وخمفياتهم  االجتماعية 
والتعميميــــة والوظيفيــــة  ودوافعهــــم وتواعــــاتهم عنــــد دخــــولهم لممنظمــــات ولمــــا 

 يجدون إليها سبيبلا. يمكن أن يكتسبوا من مزايا ومنافع فبل
 / أسباب مقاومة التغيير6

التغييـــر أو المبـــررة لظهـــورا فـــي المنظمـــات ة لمقاومـــة األســـباب الدافعـــأمـــا  
العامة فهي عديدة  لكنها تختمف باختبلف القطاعات المؤسسية وطبيعة أهـدافها 

 وأنشطتها واياداتها ومستويات العاممين فيها. ويمكن إيجاز أهمها بانتي:
  ا األمــن الــوظيفي الــذل يتمتــع بــه األفــراد فــي ظــل الظــروف الحاليــة مســتو

جـم الحمايـة وح (Zone of Security)ومـدا تمـتعهم بمـا يسـمل نطـاق األمـان 
التـــي يوفرهـــا الوااـــع القـــاعم مقارنـــة بمـــا يتواعـــه هـــؤالل فـــي ظـــل التغيـــرات 

 المحتممة.

 ا أو ت المتواعــة أو نقــص المعمومــات حولهــالغمــوض الــذل يكتنــف التغيــرا
ارارهــــــا لعــــــدم المشــــــار  تفــــــرد فعــــــة مــــــن غيــــــر كة الفاعمــــــة فــــــي دراســــــتها واي

المتخصصين أو األكفال في فرضها مما ي ير ردود الفعل السمبية ويستفز 
. فالمقاومـة هنـا تسـتمد مـن الطريقـة التـي مما يتسبب بعدم ابولهـاانخرين 

 يفرض فيها التغيير وليس بمحتواا أو مضمونه.

 يتعمـــق  نفســـيألســـباب والعوامـــل إلـــل مـــا هـــو وهنـــاك مـــن يصـــنف هـــذا ا
ب نمــاط الشخصــية ومــدا النضــم واالســتقرار واالنفتــاح أو التعصــب لــدا 
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يعكــــس مــــدا التمســــك بالعــــادات والتقاليــــد  اجتمــــاعيالعـــاممين  ومــــا هــــو 
 لعوامــل  أو مســتحدثالترا يــة التــي تشــكك بكــل مــا هــو جديــد و  طقــوسوال

يديولوجيــة تفرزهــا األحــزاب والسياســية  تنظيمــات عمــل أفرادهــا وأتباعهــا واي
ومناصريها فتصادر حرياتهم وتفـرض عمـيهم الموااـف دون أن تسـما لهـم 
ـــــف فيهـــــا  بمنااشـــــتها وخاصـــــة حـــــين تســـــييس المنظمـــــات والقيـــــادات  ويق

التـي تبنـل  العوامل االقتصـاديةالعاممون بين مؤيد ومعارض. إضافة إلل 
مـــن  يـــرات المرتقبـــةعمـــل حســـابات الـــربا والخســـارة لمـــا يترتـــب عمـــل التغي

 .مصالا لمبعض وضرر لمبعض انخر

  ويظـــل مـــن يـــرا بـــ ن المنظمـــات والمجتمعـــات بطبيعتهـــا تميـــل لممحافظـــة
  ولــــذلك يتحــــد ون عــــن ولبلســــتمرار تحقيقــــاا لبلســــتقرار واألمــــان لممســــتقبل

لمتغيـــــر أو لمتطـــــوير التنظيمـــــي  فـــــي ضـــــول خمفيـــــات المقـــــاومين األســـــباب
. فحين تكون اإلدارة العميـا هـي المتفـردة نهعالتي تطالب وتدافع  والجهات

وهي الضاغطة باتجاا التغيير فإن المقاومة وردود الفعل غالبـاا مـا تصـدر 
عن المستويات الدنيا التي غالباا ما تشكك في نوايا القيادات وفقاا لخبراتها 

 السابقة حين يتم التغيير بكتمان وسرية.
اا من ابل المستويات الدنيا ومسـاندة اا أو مطروحمنطمقأما إذا كان التغيير  

النقابية أو مدعوماا من ابل الزباعن والمتعاممين مع و المهنية واتحاداتهم منظماتهم 
ن حاولـــت أن   المنظمـــات فك يـــراا مـــا تقـــف القيـــادات متحفظـــة إزال هـــذا التغييـــر واي

 تتستر عمل مواافها أو تتظاهر بدعمها.
مين وخاصــة القيــادات اإلشــرافية المســتويات الوســطل مــن العــام واــد تكــون 

منحــــازة ألل مـــــن المســـــتويين الســـــالفين ويظـــــل موافهـــــا صـــــعباا لكونهـــــا تتعـــــرض 
 لضغوط الرؤسال والمرؤسين ممن تتعارض مواافهم.

 يجابيات مقاومة التغييرـ إ7
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ومقاومة التغيير في الفكر اإلدارل المعاصر لم تعد سمبية وضارة فـي كـل  
يــدفعها والقيــادات التقميديــة تفتــرض أو تظــن  ممــا  األحــوال كمــا كانــت المنظمــات

طع المنظمـة امعهـا واجت ا هـا. فخبلفـاا سـتتخفاعهـا إن لـم ذلك إلل التعتيم عميها واي 
 يجابيــات والفواعــد التــياإللــذلك باتــت النظريــات والدراســات الســموكية تبــرز بعــض 

الســعي بوجــودا و تصــاحب مقاومــة التغييــر وتــدعو إلــل وجــوب االعتــراف واإلاــرار 
 إلل توظيفه طالما أنه وجد.

وهناك من يبال  في هذا االتجاا فيدعو إلل إ ارة المقاومة وتحفيزها لتكون  
فــي حــدودها المســيطر عميهــا والمحققــة لفواعــدها كبــديل لحالــة الجمــود واالستســبلم 

 والخضوع التي كانت المنظمات التقميدية تعدها سمة إيجابية.
تصـــاحب مقاومــــة التغييـــر التنظيمــــي تحفيــــز اإليجابيـــات التــــي أهــــم ومـــن  

والحـــوار وتبــــادل انرال حـــول األســـباب والوســــاعل والتواعـــات المصــــاحبة النقـــاش 
لمتغيير الذل من ش نه أن يعمق الفهـم وي ـرل المعمومـات  ويكشـف عـن الخبـرات 

يكـون لواالتجاهات ويمهد الستقطاب القوا الفاعمية واحتواعهـا فـي عمميـة التغييـر 
إيجـابي ومشــاركة فاعمـة فـي طــرح انرال والبـداعل حتـل لــو كانـت مغــايرة لهـا دور 

لوجهات نظر انخرين. فالمهم أن تطرح ويستمع لها وتنااش بالحجة وبالمعمومة 
بعـــد أن أكـــدت التجـــارب بـــ ن المقاومـــة الخفيـــة وغيـــر المعمنـــة أشـــد خطـــراا عمـــل 

 التغيير من المقاومة الظاهرة والمعمنة.
التغيير في تنشيط التنافس واي ارة الصراع اإليجابي عمل كما تسهم مقاومة  

ظهـــار الطااـــات والقـــدرات وتوســـيع أســـاليب التفكيـــر  مســـتوا األفـــراد والوحـــدات واي
وطرح البداعل وبالتالي تجنيب المنظمات الخساعر أو المطبات التي اد تنجم عن 

ود تعبــــأ كــــل الجهــــال التغيــــرات التــــي ال تســــتوعب وجهــــات النظــــر المختمفــــة أو 
 واإلمكانات المتاحة.
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ولــيس غريبــاا فــي ضــول مــا تقــدم أن ينشــطر المفكــرون إلــل فــريقين: يقــول  
 Resistance is)الفريق األول أن المقاومة هي السبب الرعيس ورال إخفااات التغيير 

the fundamental block to change). .وهؤالل هم الكبلسيكيون 
وال هـي  اا ت بالضـرورة مشـكمة وعاعقـأن المقاومـة ليسـ السموكيونبينما يرا  
 .(Abu-Tineh, 2006) وغير مرغوب إلحداث التغيير اا سمبي اا سموك

(Resistance might not necessarily be a problematic and dysfunctional behaviour)  
 يجابيات مقاومة التغيير بما يمي:إ السموكيونص مخولذلك ي 
 ير المقترح.يالضعف والخمل بالتغ تنبه وتمفت النظر إلل نقاط . 1
 جعة لسد ال غرات ابل واوعها.اتسهم في إجرال التصحيا والمر  . 2
 تعبر عن اهتمام وحرص الفعات المقاومة في المشاركة. . 3
 إلحداث التغيير.عن طرق أفضل  تشجع اإلدارات عمل البحث . 4
 بموافهم. تحفز مؤيدل التغيير عمل تعبعة طاااتهم إلاناع انخرين . 5
تجنــــب   عمــــل حمــــول أفضــــلالمؤيــــدين والمعارضــــين واــــد تمتقــــي آرال  .6

المنظمة العديـد مـن ان ـار السـمبية واألخطـال التـي كـان يمكـن واوعهـا 
 مقاومة لمتغيير. ولو لم تكن هناك

ولــذلك يــرا هــؤالل أن مقاومــة التغييــر ليســت إال خرافــة بعيــدة عــن الصــحة  
فــي طبــاعع البشــر وفطــرتهم  واألصــا عنــدهم وهــي ليســت حتميــة أو أنهــا تكمــن 

اعتبارهـــا موااـــف طبيعيـــة وضـــرورية لؤلســـاليب الخاطعـــة فـــي فـــرض التغييـــر مـــن 
األعمــل وتجاهــل المســتويات التنفيذيــة والتشــغيمية المعنيــة بتنفيــذ التغييــر وترجمــة 
خططــــه واراراتــــه. ومعمــــوم أن جميــــع منظماتنــــا األمنيــــة والــــبعض مــــن منظماتنــــا 

ا وال تنااشــوا" وحــين تــدعي االنفتــاح وتعبــر عــن ال ترفــع شــعار "نفــذو المدنيــة ال تــز 
 نها تقول: "نفذوا  م نااشوا".فسها ب نها ديمقراطية ومشاركية فإن

دارات مــن هــذا الــنمط لــن تســتطيع أن تمضــي شــك أن وضــعوال   اا كهــذا واي
إلل ما ال نهاية في هذا العصر وهي تمارس هذا النهم في التغيير عمل مستوا 
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ســتكون مقاومتهــا إحــدا اإلســتراتيجيات التــي تح هــا عمــل المراجعــة و . ظماتهــامن
 والبحث عن األساليب األفضل لمتغيير التنظيمي.

 / إستراتيجيات التعامل مع مقاومة التغيير التنظيمي8
اإلســـــتراتيجيات واألطـــــر تطــــرح األدبيـــــات اإلداريــــة المعاصـــــرة عـــــدداا مــــن  
لتـي يمكـن توظيفهـا لمتعامـل مـع مقاومـة التغييـر ومن التقنيات وانليات ا الفكرية 

منهــا المقاومــة أو لمحجــم التــي  تنطمــقالتــي  لمجهــات أو لؤلســبابالتنظيمــي تبعــاا 
تقـدم  وأتتسما بها. فالمقاومة التي تصدر عن تحميبلت عقبلنية وتعتمد المنطق 

التواعــات التــي تطرحهــا هــي غيــر تمــك التــي  أنوتــدلل عمــل  المعمومــات المو قــة 
ـــة أو انعكاســـاا لتجـــارب شخصـــية ســـابقة  ـــارات عاطفيـــة ووجداني تصـــدر عـــن اعتب

وعدم ال قة بكل مـا هـو جديـد لـدا بعـض األفـراد أو  في النفوس  ت الخوفغرس
 الجماعات.

كمــا أنهــا تختمــف عــن المقاومــة التــي تنطمــق مــن االعتــزاز بعــادات أو بقــيم  
وعــن االعتــزاز والــوالل  اجتماعيــة أو أخبلايــة أو دينيــة وتعبــر عــن صــدق النوايــا

لؤلنمــاط الســموكية التــي اعتــادت عميهــا الغالبيــة وأصــبحت كال وابــت لــدا عامــة 
 الناس.
وهذا جميعاا تختمف عن المقاومة التنظيمية التي تتستر باألفكار السياسية  

وبالمصالا الحزبيـة أو تسـتمد زخمهـا ومواافهـا مـن الصـراع بـين الشـراعا والفعـات 
 قفز لموااع القوة والهيمنة عمل المنظمات.المتصارعة عمل ال

وألن المنظمــات تواجــه كــل هــذا األنــواع مــن المقاومــة أو بعضــاا منهــا دون  
األخــرا فـــإن عمـــل اياداتهـــا وعمـــل الجهـــات المعنيـــة بإدخـــال التغييـــر أن تتـــدارس 
المواــف وتشــخص هــذا القــوا ودوافعهــا ومــا تعمنــه ومــا تخفيــه مــن دوافــع وأســباب 

سـتراتيجيات المبلعمــة والمناسـبة لكــل نـوع منهــا. واـد تســتعين بــ ك ر وتمجـ  إلــل اال
من إستراتيجية واحدة أو تتحـول مـن واحـدة ألخـرا عبـر مراحـل إدارتهـا وتعاممهـا 
 مع الجهات المتحالفة معها أو ضدها. وفي أدناا بعضاا من هذا اإلستراتيجيات.
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قيف واالتصـاالت عبـر اإلستراتيجية العقبلنية القاعمة عمل التوعية والت  . 1
االجتماعـــــــــات والمحاضـــــــــرات وحمقـــــــــات النقـــــــــاش وعـــــــــرض الحقـــــــــاعق 

 والمعمومات واستخدام المنطق ومواجهة الحجة بالحجة.
بإتاحـة الفـرص أمـام الفعـات أو المسبقة أو البلحقـة االحتوال والمشاركة  . 2

األفــراد ممــن لــديهم آرال مغــايرة ألن يســهموا عبــر فــرق العمــل والمجــان 
ـــــــر ومجموعـــــــات العمـــــــل المكمفـــــــة بالبحـــــــث وجمـــــــع وجماعـــــــا ت التفكي

عــداد البــداعل ومنااشــة االحتمــاالت  واالســتماع لمــا هــو المعمومــات  واي 
 مقنع من األفكار واالنتقادات.

التســـــهيل والـــــدعم وتقـــــديم العـــــون والمســـــاعدة لمجهـــــات التـــــي ســـــتواجه  . 3
صـــــعوبات أو موااـــــف تســـــتمزم التكيـــــف ومواجهـــــة التحـــــديات المرافقـــــة 

تغيير وتمكينهم من فرص بديمة أو إخضـاعهم لمتـدريب أو تعويضـهم لم
 ه.نعما سيفقدو 

والمفاوضــات وتبــادل التنــازالت واالتفــاق عمــل حمــول وســط  المســاومات . 4
ــــي تســــما  ــــل الحــــدود المشــــتركة الت ــــة عم ــــع األطــــراف متفق تجعــــل جمي

لمحـــد األدنـــل أو  المحتممـــة الســـمبياتنفســـه  الواـــت فـــيبـــالتغيير وتقمـــل 
المصـــالا المتحققـــة لمجميـــع عمـــل اـــدر مـــن التـــوازن بعيـــداا عـــن  تجعـــل
 لفعة  واالنتفاع والكسب لفعة أخرا.الغبن  وأالظمم 

الوعود وباالتفاايـات التحايـل والمكـر والتبلعـب بـ وأة والمخادعـة ناور الم . 5
غـــرال المقاومـــة ألن تتراجـــع عـــن مواافهـــا كتكتيـــك زمنـــي وبالكممـــات إل

ة التــي يــافيمير صــالحها. وهنــا تظهــر الميكري مــا يصــبا الــزمن فــي غيــ
ققــوا بالســمم مــا ال تمكــن أصــحاب الخبــرة والممارســة الطويمــة مــن أن يح

ســتراتيجية كهــذا تســتخدم عــادة فــي منظمــات القطــاع  يحققــوا بــالقوة  واي
 تباعها.نصا المنظمات العامة باالخاص وال ت  
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ســـابات وتفريـــق القـــوة وتصـــفية الح يصـــبا اإلكـــراا واســـتخدامأخيـــراا اـــد و  . 6
لمواجهــة هــو الســبيل فيهــا إبعــاد العناصــر المــؤ رة الفاعمــة  وأصــفوف 

فاعمــة اإلســتراتيجيات الخمــس الســابقة  المقاومــة لمتغيــر حــين ال تكــون
 تســتنزف الجهــود واإلمكانيــات بــبل طاعــل. لكــي الو فــي التعامــل معهــا  

ر وينبغــــي ابــــل اإلاــــدام عمــــل هــــذا اإلســــتراتيجية المقارنــــة بــــين الخســــاع
وان ـــــار الناجمـــــة عـــــن القمـــــع فـــــي تصـــــفية المقاومـــــة  وبـــــين العواعـــــد 
والمصــالا المترتبــة عميهــا والتحســب أليــة مضــاعفات اــد تــنجم عنهــا  

 ضطراراا.لك يفضل عدم اإلادام عميها إال اوهي ك يرة  لذ
 
 
 
 
 الخالصة والتوصيات/ 9

ث مــن كــل مــا تقــدم نــوجز هنــا أهــم مــا توصــمت لــه الوراــة ومــا يــود الباحــ 
 تقديمه من توصيات:

اإلرادات وذول التغييـــر التنظيمـــي بفكــرة تصـــدر عـــن أصـــحاب عمميـــة تبــدأ  أواًل:
وبـين  .بخطط وارارات تصـدرها المنظمـات والقيـاداتنتهي الهمم والعزاعم وت

أو يقع   حقق األهداف المنشودة من التغييرتا أن يقع النجاح وتاألمرين إم
مــــا أن تختفــــل وضــــاعها  وعنــــدها إوتتــــردا أ المنظمــــات لفشــــل وتتراجــــعا

ســـتوعب الـــدروس وتســـتجمع الطااـــات وتحـــاول التغييـــر مـــن ت وتنســـحب أو
 جديد. 

 ــــم  فمنظمــــات العصــــر إذن أمــــام خيــــارين ال  الــــث لهمــــا: التغييــــر    
ل عــــن األنظـــــار كمــــا يقـــــول االنســــحاب واالختفـــــا التغييــــر  ــــم التغييـــــر  أو

ــــرج و  ــــارون  ص جرنيب ولكــــي ال تختفــــي  .(Change or Disaper)  776ب
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عميهــا أن تبحــث عــن أصــحاب   اا نظمــات وتــدفع مقابــل ذلــك  منــاا باهظــالم
م السـبب فـي هـف نماعهـابقاعهـا و لضـمان قيادات عن األكفال من الاإلرادات و 

 إعدادهم وتنميتهم. اختيارهم أو اص رت في ت فيانهيارها إن تهاون
والمجتمعـــات فـــي ظـــل  ر التنظيمـــي الـــذل تتطمـــع لـــه الحكومـــاتيـــن التغيإ ثانيـــًا:

الممبــدة بــالغيوم ومخــاطر عــدم الت كــد  و يــر وال الســريعة التغالظــروف واألجــ
ليس هو التغيير العفول أو العبلجي  وال هو التغييـر المؤاـت والطـارئ  أو 

تيكية الشكمي واإلجراعي الذل اعتـادت عميـه المنظمـات فـي األوضـاع السـتا
باالتجـاا الخطـي والتراكمـي. إنمـا  ر فيهـا األمـورواألواات العادية التـي تسـي

المطمـــوب والمســـتهدف هـــو التغييـــر الشـــامل والمســـتدام  الجـــذرل والســـريع  
الـــذل ينطمـــق مـــن فمســـفة ورؤيـــة ورســـالة تـــؤمن بهـــا   العممـــي واإلســـتراتيجي

القيــادات وتــدعمها وت ــق بهــا اإلدارات والمجــالس وفــرق وجماعــات العمــل  
  ة والتنفيذيـة ومنظمـات المجتمـع المـدنيوتتابعها األجهـزة التشـريعي وتراابها

ســـت راتيجيات لمت كـــد مـــن العواعـــد والقـــيم اإلضـــافية التـــي تـــنجم عـــن خطـــط واي
فق عميها من عواعد وجهود. فحسابات الكمفة والعاعـد التغيير وتقارنها بما ان

 ه واستدامته.تفي تنفيذ التغيير تظل متغيراا هاماا إلدام
المؤمنــة بــالتغيير وعــن العقــول الكــوادر حــث عــن ومــن هنــا تــ تي أهميــة الب ثالثــًا:

بـالطموح والحمـاس مهمـا  بـداع واالبتكـار والطااـات الممتمعـةالقادرة عمـل اإل
كمـــف اســـتقطابهم والحفـــاظ عمـــيهم مـــن نفقـــات أو جهـــود. فهـــؤالل هـــم القـــوة 
المحركة والدافعة لمتغيير  المدركة ألهمية الوات في اغتنـام الفـرص وتقبـل 

ة التحــديات وتحمــل المســؤوليات. والشــك أن عــدد هــؤالل مواجهــو المخــاطر 
ـــا  ـــيهم شـــديدمـــا يـــزال يـــزال محـــدوداا و مـــا فـــي مجتمعاتن ـــافس عم   ومـــن اا التن

مــــا يســــتمزم وضــــع البــــرامم لميــــدان. يحظــــل بهــــم ســــتكون لــــه الغمبــــة فــــي ا
وبنال المنظمات المتعممة لتمكينهم  ـم الحفـاظ وتمكينهم التدريبية إلعدادهم 

 عميهم.
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ــــًا: الغالبيــــة مــــن العــــاممين فــــي المنظمــــات العربيــــة وخاصــــة  واــــد ال تكــــون رابع
الحكوميــة منهــا هاويــة لمتغييــر أو مســتعدة لخــوض غمــارا أو تقبــل خطواتــه 
ومراحمه برحابة صدر أو بعقول منفتحة  إن لـم تكـن رافضـة لـه أو مقاومـة 
لخططــه أو متشــككة بدعاتــه أو بنتاعجــه. واــد يكــون لمــبعض مــنهم مبرراتــه 

بلنية أو مواافه التي يستخمصها مـن خبراتـه وتجاربـه. فهـؤالل يمكـن أن العق
ــيهم  واــد يكــون فــي بعــض مــواافهم وآراعهــم مــا يمكــن  يؤخــذ مــنهم ويــرد عم
توظيفـــه واالســـتفادة منـــه. لكـــن الخطـــر األشـــد هـــو الـــرفض والمقاومـــة التـــي 

العقــول والخشــية مــن تصــدر عــن الخــوف الكــامن فــي النفــوس والتــردد فــي 
ة أو لقصــور فــي اإلدراك مــا لطبــاعع شخصــية تــورث مــن التنشــعل  إالمســتقب

ما لنزاعات أنانية ومصمحية. فهذا هـي المصـادر األهـم لممقاومـة والفهم  واي 
ـــات  ـــة تحتهـــا الجت ـــاث التـــي ينبغـــي بح هـــا وتشخيصـــها وفـــرز الفع المنطوي

الخـــوف مـــن النفـــوس وغـــرس الحـــب والخيـــر والتفـــاؤل محمـــه تصـــديقاا لقولـــه 
تَّل  ..  }تعالل:  ه مْ إ نَّ الم ه  ال  ي غ يِّر  م ا ب ق ْوٍم ح  وْا م ا ب   ْنف س     .11: الرعد {ي غ يِّر 

 فتغيير النفوس ينبغي أن يسبق تغيير التشريعات أو تعديل النصوص. 
وآخر ما توصي به دراستنا هو وجوب الحد من هذا الهوة الفاصمة بين  خامسًا:

لتغيير من جهة وأولعك المعنيين بتطبيقاته المنظرين والمختصين في إدارة ا
ا العربيـــــة عمـــــل اخـــــتبلف اطاعاتهـــــا نـــــوممارســـــاته عمـــــل مســـــتوا منظمات

حــد مــن مــن شــ نه أن ي ومجــاالت عممهــا مــن جهــة أخــرا. فبقــال هــذا الهــوة
و يقمــل مــن احتمــاالت نجاحهــا لغيــاب األطــر محــاوالت التغييــر التنظيمــي أ

 تها. الفكرية والنظريات العالمية عن اياد
لــذلك نـــدعو إلــل ردم هـــذا الفجــوة فـــي مجتمعاتنــا بـــين مــا ي قـــال وي نشـــر      

ومــا يفعــل وي عمــل وي طبــق فــي اطاعاتنــا   وي ــدرَّس عمــل مســتوا الجامعــات
يوضـع مـن إسـتراتيجيات وخطـط  مـا  و ووزاراتنـا ومنظماتنـا المدنيـة واألمنيـة

لفكــــر اإلدارل وة التــــي تعبــــر عنهــــا أدبيــــات اييــــر التنظيمــــي. هــــذا الفجــــلمتغ
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 (Knowing and doing gap)رفه وما نفعمه ــــالمعاصر بالفارق الكبير بين ما نع

(Pfeffer, 2000).  :ْقتــاا وهــذا مـا حــذرنا منــه القـرآن الكــريم بقولــه تعـالل }ك ب ــر  م 
} ند  المَّه  أ ن ت ق ول وا م ا ال  ت ْفع م ون    .3:الصف ع 

كرية سوال أكانت نماذج أو اواعد فقهية وبالتالي فإن االلتزام باألطر الف 
أو نظريات يعد في مقدمة متطمبات النجاح لعمميات التغيير التنظيمي التي 
 ظمت حتل يومنا هذا عرضة لبلنفعاالت ولمقرارات الشخصية وبعيدة عن

فمن يمشي أدعونا له خالقنا جل وعبل بقوله:  التنظير والتخطيط العممي الذل ي
 . 22 الممك: من يمشي سوياا عمل سراط مستقيم دا أمكباا عمل وجهه أه

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين   
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